
Még egy röpke hónap, és nagyot fordul velünk az 

idő kereke.

De ne tekintsünk még ennyire a jövőbe! Hiszen az 

előttünk álló hónap nem kevésbé jelentős, mint az 

utána következő új esztendő.

Adventi időbe érkeztünk!

Most annak van itt az ideje, hogy Megváltónkat 

várjuk. A mi Urunkat, aki volt, van és lesz.

Talán Prohászkánál olvastam, hogy aki nem készül 

méltón Jézus születésére, annak a szívében nem tud 

megszületni karácsonykor a Szeretet Istene.

Készüljünk tehát erre a nagy eseményre.

Úgy, mintha kétezer év óta ezt várná a világ.

Könyveinkkel ezt a mindig remélő, Istenre váró hi-

tet szeretnénk erősíteni Olvasóinkban.

Ehhez kívánunk minden kedves Barátunknak 
áldott Adventet: 

a Szent Gellért Kiadó és Nyomda csapata

Ez a különös kép egy Kresz-tábla magyará-

zata. Igen, valóban azé, méghozzá a „Kór-
ház” jelzésé. Egy különös lelki könyvecs-

kében található, amelyet kedves Olvasóink 
máris nagyon megkedveltek. Az Adventi 
Kresz című kötetkében advent minden 
napján egy-egy Kresz tábláról elmélkedünk 
– persze nem közlekedési szempontból, 

hanem azért, hogy mindannyian biztonságban érjünk el 

utunk céljához: a földre született Megváltóhoz. (kapcsos 

könyvecske, végig színes, 40 old., 650 Ft)
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Isten  
olyan, mint az orvos:  

nem a beteg 

kívánságát teljesíti, 

hanem azt teszi, 

ami a gyógyuláshoz 

szükséges.

Szent Ágoston



Napsugár
Ködös novemberi idő van, mégis próbál-

junk meg a vidámságra gondolni! Nem 

csodálatos-e az az erő, amely egy vidám 

lélekben lakozik? A legsötétebb napokat is 

derűssé teheti. Friss, élénk, munkabíró az 

ilyen ember, és mindig keresi az alkalmat, 

hogy segíthessen! A vidám lélek sokkal 

többet kibír, mint más, és valóságos nap-

sugár környezete számára.

Neveld magad vidámságra, így még a kö-

vek között is aranyat lelsz!

Egy vidám szív könnyedén lépked, míg a 

szomorú csüggedten számolja a kilométe-

reket, és gyakran leül pihenni.

Mindig derűsen
Rosszkedvünk, borús tekintetünk és ide-

gességünk rendszerint azok napját is el-

rontja, akik velünk egy fedél alatt kényte-

lenek élni vagy dolgozni. Lakva és együtt 

dolgozva ismerjük meg egymást igazán; 

ez a próbaköve annak, hogy milyen lélek 

lakozik bennünk.

Igazi nemes lélek, aki minden időben ural-

kodni tud hangulatain, és a szürke, borús 

hétköznapokon is napsugaras derűt képes 

árasztani környezetére.

Szenthelyi-Molnár István: Emberek! Az élet 

szép! Így igaz! Csak néha nehéz észrevenni, 
minek is örüljünk. A kötet 366 története 366 
derűs pillanatot, jóságról és szeretetről szóló 
történetet tár elénk. (212 old., 2200 Ft)

Az igazság hangos szó nélkül 
beszél a lélek mélyén

Uram, én nem így, nem így könyörgök, 
hanem inkább Sámuel prófétával 
alázatosan és vágyakozva esedezem: 
„Szólj, Uram, mert hallja a te szol-

gád.”

Ne Mózes vagy valamelyik próféta 
szóljon hozzám, hanem inkább Te 
szólj, Úr Isten. Te, az összes prófé-
ták tanácsadója és megvilágosítója. 
Mert Te egyedül, nélkülük is töké-
letesen megtaníthatsz, azok pedig 
Tenélküled semmit el nem érnek. 
Zenghet ugyan a szavuk, de lelket 
nem adnak.

Nagyon szépen beszélnek, de ha Te 
hallgatsz, akkor ugyan a szív át nem 
hevül.

Könyveket írnak, de Te jelented meg 
annak értelmét.

Titkokat hirdetnek, de bepecsételt 
dolgoknak az értelmét Te tárod fel.

Parancsokat osztogatnak, de Te segí-
tesz azt végrehajtani.

Utat mutatnak, de Te adsz erőt a já-
rásra.

Ők csak kívül tevékenykednek, de Te a 
szíveket oktatod és megvilágosítod.

Ők kívül öntöznek, de a termékenysé-
get Te adod.

Ők szavakat kiáltanak, de a meghal-
lott szónak Te adsz értelmet.

Kempis Tamás: Krisztus követése 

Földváry Antal lelkipásztor háború előtti, 
napjainkra szinte elfeledett fordítása. 
(Különleges, ünnepi kiadás, 440 old. 2200 Ft)



Mennyi erőfeszítés történt ezen a föl-

dön két és félezer év óta, hogy az ember 

gondolatban, eszmében, ideában vala-

miképpen megközelítse az Istent! Az az 

érzésem, amikor a magunk eszével köze-

lítjük meg a kimondhatatlan, felfoghatat-

lan Mindenhatót, akkor menthetetlenül 

visszakanyarodunk önma-

gunkhoz, és így soha nem 

érjük el Őt. Mennyire más 

Ezékiel próféciája: „Én ma-

gam keresem meg juhaimat, 

és én viselem gondjukat”.

Valóban, a betlehemi böl-

csőbe megérkezik egy ki-

csiny gyermek, és Ő lesz 

majd a jó Pásztor – így ne-

vezi meg magát övéinek. 

A mai modern ember talán 

nem a jó pásztor képét hasz-

nálná, hanem inkább a jó főorvosról, a 

jó sebészről, a jó belgyógyászról vagy 

a jó lelkigondozóról, a jó pszichiáterről 

mondana példázatot. Pedig úgy érzem, 

ennél szebb és pontosabb Jézus-portrét 

aligha festhettek volna róla – méghozzá 

Jézus születése előtt ötszáz évvel:

„Én legeltetem juhaimat, és én keresek 

nekik pihenőhelyet. Az elveszettet meg-

keresem, az eltévedtet visszaterelem, a 

sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, 

a kövérre és az erősre vigyázok; úgy le-

geltetem őket, ahogy kell” (Ez 34,15-16).

„Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet 

visszaterelem, a sérültet bekötözöm...” – 

Igen, ezt tette Jézus! Ezért olyan tündök-

lően szép és megható a hasonlata az el-

veszett bárányról, az elgurult drachmáról 

és a visszafogadott tékozló fiúról.

Milyen elgondolkoztató, hogy ötszáz év-

vel Jézus születése előtt kapunk egy pon-

tos és hiteles Jézus-portrét! Jézus ötszáz 

év múlva valóban olyan lesz, amilyennek 

Ezékiel előre megrajzolta.

Ötszáz esztendő! Sokszor 

tü relmetlenek vagyunk, néz-

zük az óránkat, pedig igazán 

gyorsan telik az idő. Elkez-

dődik a hét és egyszerre már 

szombat, vasárnap van; ta-

lán mert egyhangúak, szür-

kék a napok. A szerda olyan, 

mint a csütörtök, a csütör-

tök, mint a péntek, észre se 

vesszük és elszalad, eltűnik 

egy hónap, egy év, minél in-

kább idősödünk, annál gyorsabban. Nem 

új érzés ez, a zsoltáros is megállapította: 

„Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha 

több, nyolcvan esztendő, és nagyobb ré-

szük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan 

eltűnik, mintha repülnénk” (Zsolt 90,10). – 

Ám amit Isten ígért, ha ötszáz év múlva 

is, de beteljesül. Az Ő órája másképpen 

jár, mint a mienk. Ő megígérte nekünk 

Jézust, mint jó Pásztort – és Jézust kap-

tuk, mint jó Pásztort.

Kevés az időnk! Szinte észrevétlen el-

szaladnak a percek, az órák, a napok, a 

hónapok, az évek. Lehet, hogy mi is úgy 

vagyunk, mint az az ismerősöm, aki azt 

mondta: a karácsonyi készülődéstől nem 

Az idő szalad – a Gyermek megérkezik...





(folytatás az előző oldalról)

A HÓNAP sikerKÖNYVE 
Gyökössy Endre két szép karácsonyi 

könyvét – Karácsony, a szeretet 

nagy csodája és A karácsony szíve: 

a szeretet kínáljuk együtt  

nagy kedvezménnyel, 

3160 Ft helyett 2200 Ft-ért!

Mikulás-élet
A férfi életének négy szakasza:

– Amikor még elhiszed, hogy van Mikulás.

– Amikor már nem hiszed, hogy van ajándék-

hozó Mikulás.

– Amikor te öltözöl be Mikulásnak.

– Amikor már jelmez nélkül is úgy nézel ki, 

mint a Mikulás.

Szeretet Könyvesbolt

1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Telefon: 06/1 266 61 61 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu 

Nyitva vagyunk 

hétfőtől szombatig 9-től 18 óráig! 
December 5-én, vasárnap pedig 

9-től 14 óráig 

(a bolthelyiséget mindennap 

ózonnal fertőtlenítjük)

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)

ér rá karácsonyra készülni. Nos, ezért 

szeretném, hogy ezzel az elmélkedéssel 

most mintegy együtt készüljünk a kará-

csonyra.

Gyökössy Endre: Karácsony, a szeretet 

nagy csodája  „Íme, Isten közelvalóvá 
lett, mert a szívét adta egy bölcsőbe, és Isten 
szívét ezen a földön mi úgy hívjuk, hogy 
Jézus Krisztus.” Elmélkedések és néhány ima 
a készület idejére és a nagy ünnepre.  
(146 old., 1580 Ft)

Bemutatjuk az Igazi Mikulást!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy kisfiú, aki nem hitt a Mikulásban. 
Csakhogy egy különös téli éjszakán meg-

ismerkedik Szent Miklós életével, megtud-

ja, mi a különbség a Télapó, Santa Claus 
és a Joulupukki között, és sok-sok izgal-

mas kalandot él át. – Vukovári Panna Az 

igazi Mikulás című könyve csudaszép, 
nagy méretű könyv, kiszínezhető rajzok-

kal. (64 old., 880 Ft)

Most nem antikváriumi, hanem ér-
tékesítésből megmaradt, teljesen új 
sorozatot kínálunk! Jókai Mór 50 kö-

tetes gyönyörű arany-vörös műbőr 
díszkiadása a Kossuth Kiadónál je-

lent meg, és napjainkra szinte már 

beszerezhetetlen, nekünk is már csak 

egyetlen sorozat van belőle. (Kis híján 
20.000 oldal!) 80.000 Ft helyett csu-

pán 65.000 Ft!

Ritka 
és örökszép ajándék


